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בתים מבפנים  סיורים ודיונים

בית פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

.8
בית העלמין היהודי ביפו

רחוב יהודה מרגוזה ) 54מול בית מספר .(39
חמישי ,19:0010:00 ,26.5 ,ב 16:00יתקיים סיור עם אדריכלית השימור רותם
זאבי; שישי.14:009:00 ,27.5 ,

רותם זאבי – אדריכלית השימור בפרויקט השימור והשחזור של בית הקברות – תוביל סיור בבית העלמין היהודי
שהוקם ב 1840בחלקה שנרכשה על ידי אהרן שלוש ובו כ 800קברים ,האחרון שבהם נחפר ב .1986במקום
קבורים רבים ממייסדי היישוב היהודי ביפו ואישים בולטים בקהילה ,בהם רבנים ומורים.
אתר פתוח וסיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

.10
בעקבות המורשת הנעלמת של המהנדס ארפד גוט
נקודת מפגש :מול הכניסה למרכז נא לגעת ,נמל יפו.

שבת.16:00 ,28.5 ,

סיור שיתמקד בפועלו של המהנדס ארפד גוט שתכנן את מחסני הבונדד המצרי בנמל )כיום מרכז נא לגעת ובית
מיומנה( ,את האורוות העירוניות ,את כיפת בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי ועוד; ונחשב למלך מגדלי המים.
הסיור ייערך בעקבות סטודיו מחקר על אודות המהנדס ,שהתקיים בסדנת השימור במחלקה לארכיטקטורה
באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל .הסיור בהדרכת תמר טוכלר מהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,אדריכל
שמואל גרואג מרכז סדנת השימור וסטודנטים.
סיור פתוח .אין צורך ברישום מוקדם.

.11
הסיפור של יפו

נקודת מפגש :ליד קרוואן התיירות בכניסה למרכז המבקרים ,כיכר קדומים,
יפו העתיקה.
חמישי ;9:30 ,26.5 ,שישי ;9:30 ,27.5 ,שישי ;12:00 ,27.5 ,שבת;9:30 ,28.5 ,
שבת.12:00 ,28.5 ,

סיורים במרכז המבקרים "תמונות יפואיות" ,שמגולל את סיפורה של יפו לאורך  4,000שנות קיומה ,בעזרת
אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ,תצוגה ארכיאולוגית ומסלול הליכה על גבי גשר צף בין העתיקות .הסיורים יכללו
סרט אנימציה על סיפור אנדרומדה ומיצג דינמי על תולדות העיר שיוקרן על מסך באורך  16מטרים .משך הסיור
 45דקות.
 5סיורים מוגבלים ל 35משתתפים ברישום מוקדם.

.14
בנק אנגלו פלשתינה
רחוב יפת  ,18יפו.

חמישי .18:0012:00 ,26.5 ,ב 15:30וב17:00
השימור של הבית ,נאור מימר.

יתקיימו סיורים בהדרכת אדריכל

אדריכל מקורי :לא ידוע .אדריכל שימור :נאור מימר אדריכלות ושימור בע"מ.2016 ,
בית פתוח במבנה המרהיב ,מחשובי המבנים ההיסטוריים ביפו ,ששימש כסניף הראשון של בנק אנגלו פלשתינה 
הבנק שסייע בין השאר במימון הקמתם של  60המבנים הראשונים של אחוזת בית והפך לימים לבנק לאומי .הבית
נבנה בשלהי המאה ה 19עם היציאה מחומות יפו ,כחלק משורת מבנים שנבנו על תוואי החומה ובחפיר של העיר
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